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 املطلع القرآين..
 

َل صاحلًا وقال إنَّني من املسلمني{ َّن دعا إىل اهللاّ وَعمِ ً مم وال  .وَمن َأْحَسُن قوال

ََسنَُة وال  َْحَسُن فإذا الذي بينك وبينه عداوٌة كأنَّه َتْستَِوي احل ئَُة اْدَفْع بالتي ِهَي أ ِّ ي السَّ

اها إال الَّذيَن صربوا وما ُيَلّقاها إال ذو َحظٍّ عظيم .َويلٌّ محيٌم    .}وما ُيلقَّ
  
  

  

 شاهد احلال..

  

املناسب عن اإلسالم فيجب م إذا ُوِجَد القائد املناسب الذي يتكلم الكال

ين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى يف إسكاُته ن هلذا الدِّ ِ ُْمك ، فإنَّ من امل

 العامل مرة أخرى. 

 

 م  ١٩٦٨املسترشق الربيطاين ُمنتِجْمري عام 
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 املقدمة

ه الغوال ،احلمد هللاّ املحمود يف كل حال َعمِ ِ  ،وهو مستحق احلمد والثناء عىل ن

 ،ومنه نستمد العون ،والعمل عىل ما حيبه ويرضيه ،أله التوفيق يف مراضيهنس

الّلهم يا َمن وفَّق أهَل اخلري للخري وأعاهنم  ،ونسأله السالمة واحلفظ والصون

 وفِّقنا الّلهمَّ للخري وَأِعنّا عليه. ،عليه

هوِب من اهللاّ املو ،القدوةِ األسوةِ األمثل ،والصالة والسالم عىل الداعي األول

الدين  (( :القائل صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ،فقَه الدعوة عىل الوجه األكمل

هللاّ ولرسوله وألئمة املسلمني  (( :ملن يا رسول اهللاّ ؟ قال :قلنا ،))النصيحة 

 رواه مسلم. ))وعامتهم 

فهذه رسالٌة خمترصٌة مجعتُها لشباب الدعوة القائمني عىل نرش الفضائل وبعُد 

والّذابِّني عن َبيضة  ،والداعَني أهَل عرصنا إىل طريق احلق اآلمن ،واملحاسن

ك وساكن  ،اإلسالم بأقواهلم وأفعاهلم خطر اهلجوم املدجج املربمج الفاتن، متحرِّ

ً ُيِيضء طريق الع رباسا ِ ومشعالً هيدهيم وإيانا يف ظلامت  ،مللتكون لنا وهلم ن

فإن الدعوة إىل اهللاّ باحلكمة  ،العرص إىل بناء مرحلة األمل بال تطاول وال جدل

وديدن املخلصني املخبتني منذ عهد  ،واملوعظة احلسنة سبيل املحسنني املتقني

ى ال نقول فنسأل اهللاّ أن يسدد ألسنتنا ويربط عىل قلوبنا حت ،البعثة إىل قيام الساعة

 وصىل اهللاّ عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. .وال ندافع إال عن احلق ،إال احلق
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 ملاذا االهتامم بالدعوة إىل اهللاّ ؟

والداعي عنٌرص فعاٌل يف احلياة  ،الدعوة إىل اهللاّ رشٌط أسايسٌّ لصالح املجتمع

وقد جعل اهللاّ الدعوة إليه  ،ومؤثٌر مباٌرش إذا وعى مسؤولياته الرشعية ،االجتامعية

وطريقًا إىل تذكر الغافل وتعلم  ،باحلكمة واملوعظة احلسنة سببًا يف اخلري العاجل

 .}إنَّ هذه تذكرٌة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيالً { :قال تعاىل ،اجلاهل

نَّة  ،كام جعل الدعوة إليه وظيفة هذه األمة ويأيت يف مقدمتهم َمحََلة العلم والسُّ

كنتم خَري أمةٍ أخرجت للناس تأمرون باملعروِف وَتنَْهون {قال تعاىل:  ،لدعوةوا

وْلتَُكْن منكم أمٌة يدعون إىل اخلري {وقال تعاىل:  ،}عن املنكر وتؤمنون باهللاّ

وهدد احلق  }ويأمرون باملعروف وَينَْهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون

ً يف التفرقة ووسيلة للنزاع وتوعد العباد الذين يتخذون م ،سبحانه ن الدعوة سببا

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد {قال تعاىل:  ،والرصاع واالختالف

  .}ما جاءهتم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم

وبمقدار اهتامم املسلمني بنرش الدعوة إىل اهللاّ يف جمتمعاهتم وجمتمعات غريهم 

وحيصل  ،عف وختبو ويتضاءل تأثريها وامتدادهافإن دعوة الرش واالنحراف تض

العكس عند سكوت الدعاة عن الدعوة وتوقف املسلمني عن إقامة مسئولياهتم 

  .االجتامعية

 :وهلذا فإن ثوابت الدعوة إىل اهللاّ يف مرحلتنا املعارصة جيب أن تسري عىل حمورين

ني واملسلامت وتعليم املسلم ،نرش العلم الرشعي الواجب :املحور األول

كام هي  ؛وأسباب نجاهتم وفالحهم يف الدارين ،وسائل قرهبم من اهللاّ سبحانه

 مقررة يف اإلسالم.



 
٥ 

تبصري األمة بكافة أسباب اخلطر املحدق هبا من أعدائها  :املحور الثاين

وإيضاح األساليب املتنوعة التي  ،األصليني الذين حارهبم القرآن وكشف أقنعتهم

 و هلدم كيان املسلم املعارص وإذابته يف الواقع املخدوع.يتخذها العد
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 مسؤولية الداعي

عظيمة يف  جيب عىل كل مشتغل بالدعوة إىل اهللاّ أن يعلم أنه قد حتمل مسؤولية

وأن هذه املسؤوليَة رشٌف عظيٌم ونيابٌة حقيقيٌة عن املتبوع األعظم صىل اهللاّ  ،احلياة

كام أهنا أيضًا خطٌر جسيٌم إذا اختذها الداعي وسيلَة كسٍب  ،وسلمعليه وآله 

وقد حذر النبي صىل اهللاّ عليه وآله  ،ومظهٍر جاهٍ وغرٍض واستقطاٍب ذايتٍّ أو فئوي

إن أخوَف ما أخاف عىل أمتي كل منافق  ((وسلم من هذا الصنف املخادع فقال: 

إنام أخاُف عىل  (( : عليه وآله وسلموقال صىل اهللاّ ،رواه الطرباين ))عليم اللسان 

ُِضلِّني   رواه الرتمذي. ))أمتي األئمَة امل

 ،كام جيب عىل الداعي أن يبدأ بنفسه فيزجرها عن املعصية، وجيربها عىل الطاعة

 :قال الشاعر

    يا أهيا الرجُل املعلُِّم غَريه 

نَْفِسَك كان ذا التَّعليُم   ِ هّال ل

قاِم وذي    َتِصُف الدواء لذي السَّ

  كيام َيِصحَّ به وأنت سقيُم  

ويلزمه أن يعرف مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كام ورد يف 

فإن مل  ،فبلسانهفإن مل يستطع  ،من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده (( :احلديث

 .))وذلك أضعف اإليامن  ،يستطع فبقلبه

واملقصود من هذا التوجيه إحسان الترصف يف مراتب األمر باملعروف حسب 

وَمن يؤَت { ،وحسُن الترصف من احلكمة ،فيضع كل معاجلة يف موقعها ،اإلمكان

  .}احلكمة فقد أويت خريًا كثرياً 

وإال فعليه  ،بالعمل والفعل فذاك أوجب وأفضلفإذا قدر الداعي عىل التغيري 



 
٧ 

وإذا تعقد األمُر عىل  ،فأثره يف بعض األمور أنفع وأجدى ،استخدام اللسان

 ،الداعي وُصدَّ عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فال يرتك اإلنكار بالقلب

 وذلك أضعف اإليامن.

ل األذى من الناس ن َدَأِب الداعي َحتَمُّ  ،والصرب عىل جفاهم وغلظتهم كام أن مِ

بل عليه أن حيتقر  ،وال حيتقر أهل املعايص لذواهتم ،فال يغضب وال ينترص لنفسه

ََت حدٌّ من حدود اهللاّ فال جماملة  ،األفعال الشنيعة التي جتري عىل أيدهيم إال إذا َثب

 يف ذلك.

 

 رشوط الداعي الذاتية 

ن يعتني يف بناء نفسه عىل الثوابت جيب عىل كل من اشتغل بالدعوة إىل اهللاّ أ

 :اإليامنية التالية

إنَّ اهللاّ عز وجل ال يقبل من (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ؛اإلخالص هللاّ تعاىل) ١(

َي به وجُهه   رواه أبو داود والنَّسائي بإسناد جيد. ؛))العمل إال ما كان خالصًا وابُتغِ

  :ربعةسالمة القلب من السموم األ) ٢(

ال يستقيم إيامُن عبدٍ حتى يستقيَم  (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم :فضول الكالم -١

 .))وال يستقيُم قلُبه حتى يستقيَم لساُنه  ،قلُبه

 ،النظرُة سهٌم مسموٌم من سهام إبليس (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ؛فضول النظر -٢

 .))عطاه اهللاّ إيامنًا جيد حالوته من َنَظَر ومل َينُْظْر أ

ه  (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ؛فضول الطعام -٣ ِ  .))ما مَأل ابُن آَدَم وعاًء ّرشًا من بطن

َمَثُل اجلليِس الصالِح واجلليِس  (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ؛فضول املخالطة -٤

ريالسوء كمثل  ِ َيَك وإما أن جتد منه رحيًا  ،حامل املسك ونافخ الك ذِ فحامل املسك إما َأْن ُحيْ



 
٨ 

 .))ونافُخ الكري إما أن حيرَق ثيابك وإما أن جتد منه رحيًا خبيثة  ،طيبة

وكثرة الذكر  ،كالصلوات يف اجلامعة، وقيام الليل ،املواظبة عىل األعامل الصاحلة) ٣(

 النبي صىل اهللاّ عليه وآله وسلم.والصالة عىل  ،واألوراد

َل ملا بعد (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ؛حماسبة النفس) ٤( الَكيُِّس َمن داَن نفَسه وَعمِ

 أي حاسبها. :داَن نفسه ،))والعاجز من َأْتَبَع نفَسه هواها ومتنَّى عىل اهللاّ األماين  ،املوت

وجعلنا منهم أئمًة {قال تعاىل: ، حسن األدبوهو الوقوف مع البالء عىل ،الصرب) ٥(

ُدوَن بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون   .]٢٤[السجدة:  }َهيْ

ْن َشَكْرُتْم { :قال تعاىل ،وهو االعرتاف بالنعمة ورصفها يف طاعة اهللاّ ،الشكر) ٦( ِ َلئ

ِزيَدنَُّكْم  َ   .}أل

وقوله صىل اهللاّ  ،}وَمن يتوكْل عىل اهللاّ فُهو َحْسُبه{لقوله تعاىل:  ،صدق التوكل عىل اهللاّ) ٧(

ً (( :عليه وآله وسلم اصا ِ ه لرزقكم كام يرُزق الطري، َتْغُدو مخ ِ ل لو أنكم توكلُتم عىل اهللاّ حقَّ َتَوكُّ

ِطانًا   رواه الرتمذي. ))وَتُروُح ب

وقوله صىل اهللاّ عليه وآله  ،}ا أشدُّ ُحّبًا هللاّوالذين آمنو{ :قال تعاىل ،حمبة اهللاّ عز وجل) ٨(

ه (( :وسلم َعمِ ِ َِا َيْغُذوُكْم به من ن  .))َأِحبُّوا اهللاّ مل

ً  ((لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم:  ،الرضا بقضاء اهللاّ تعاىل) ٩( إنَّ اهللاّ تعاىل إذا أحبَّ قوما

ْخط ومن َسِخَط فله ا ،فَمن ريض فله الرضا ،ابتالهم  رواه الرتمذي. ))لسَّ

فَمن كان يرجو {وهو ارتياح القلب النتظار ما عند اهللاّ، قال تعاىل:  ،الرجاء يف اهللاّ) ١٠(

 . }لقاء ربه فليعمل عمًال صاحلاً 

وهو تأمل القلب واحرتاقه لتوقع اجلزاء من اهللاّ عىل املعصية أو عظم  ،اخلوف من اهللاّ) ١١(

قال صىل اهللاّ عليه وآله وسلم:  ،أخوف الناس لرهبم أعرفهم بنفسه وبربهف ،املراقبة هللاّ تعاىل

َعلمكم باهللاّ وأشدكم خشيًة له  (( إنام خيشى اهللاّ من { :رواه الشيخان، قال تعاىل ))واهللاّ إينِّ أل

  .}عباده العلامُء 
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نَّ عينيَك إىل ما َمتَّ {لقوله تعاىل:  ،الزهد يف الدنيا) ١٢( ُدَّ ْعنا به أزواجًا منهم وال حتزن وال َمت

ه  (( :وقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ،}عليهم واخفْض جناَحك للمؤمنني من أصبح ومهُّ

 .))الدنيا َجَعَل اهللاّ َفْقَرُه بني عينيه 

وال يمني نفسه باجلاهات  ،فال ينبغي للداعي أن يتطلع إىل ما يف أيدي اخللق من احلطام

وجيعل وجهتَه  ،عليه أن يفرغ نفسه من كل حظٍّ نفساينٍّ ووسواس شيطاينبل  ،واملقامات

 كلَّها هللاّ تعاىل مع رعاية اآلداب لعباد اهللاّ عىل كافة مراتبهم.

والغرية ُحرَقُة القلب عىل مصري اإلسالم  ،الغرية الصادقة عىل اإلسالم واملسلمني) ١٣(

وبذل املجهود يف تبصري املخدوعني  ،موانشغال الذهن هبداية اخللق وإرشاده ،وأمته

وتذكري الغافلني وتعليم اجلاهلني وهداية احلائرين مع التواضع واللني ولطف املعرش مع 

 اخللق أمجعني.

 ،والعلم أصل من أصول الدعوة ونرشها :االزدياد من العلم واالستفادة من اخلربات) ١٤(

وأقل العلم الذي جيب معرفته  ،اهللاّ ورسولهومن دعى إىل اهللاّ عىل غري علم فقد جترأ عىل 

للداعي املبتدئ العلم الفريض الواجب، وهو معرفة أوليات العلوم يف العقائد واحلديث 

وال يكفي فيه  ،وهذا العلم يؤخذ عن العلامء واملشايخ ،والتفسري والفقه واللغة والسرية

 ى من الصدر إىل الصدر.فللعلم نور يؤخذ ويتلق ،قراءة الكتاب أو سامع الرشيط

كام جيب استمرار الداعي يف الطلب وحتقيق العلوم واملطالعة الدائبة يف كتب العلم الديني 

 والدنيوي مما حيتاج إليه يف معرفة شؤون احلياة وأمور املعايش التي يتطرق إليها الداعي.

دعوته يف حرضه أو كام يلزمه تسجيل الفوائد العلمية التي يقف عليها يف دراسته أو أثناء 

كام جيب أن يكون له نصيب  ،ويلتزم ترتيب وظائف األوقات فيضع كل يشء يف وقته ،سفره

 من االطالع عىل نقائض العلوم التي يناقشها األضداد فيحسن اإلجابة فيها.

ثًام كفى باملرءِ إ (( :لقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ،الصدق يف النقل والتثبت يف اإلبالغ) ١٥(

ث بكل ما سمع إنَّ الصدق هيدي إىل الرب،  (( :، ولقوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم))أن حيدِّ

وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللاّ  ،وإن الرب هيدي إىل اجلنة
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 .))صديقًا 

أن ينقل  فإذا أراد ،ومن مهامت الداعي جتسيد هذه املعاين األدبية يف كل أقواله وأفعاله

خربًا من األخبار أو يستدلَّ بحديٍث أو قصةٍ أو أثٍر فيجب عليه أن ال يعجل يف الكالم به إال 

وإذا ما كان اخلرب أو احلكاية مما تتناقله أجهزة اإلعالم  ،بعد متام االطالع عىل صحته وثبوته

األمر من كلِّ جوانبه  واملجالت فال يبادر إىل الكالم فيه سلبًا أو إجيابًا إال بعد التحقق يف

وإال فعليه أن يقترص عىل ما يف كتب العلم واحلديث مع  ،ويرى أن يف إيراد ذلك فائدًة ترجى

 سالمة النقل وحسن اإلبالغ.

َ تقولون ما ال تفعلون{لقوله تعاىل:  ؛القدوة احلسنة) ١٦( َكُربَ مقتًا عند  .يا أهيا الذين آمنوا ملِ

أتأمرون الناس بالرب وَتنَْسْوَن أنفَسكم وأنتم {وقوله تعاىل:  } تفعلوناهللاّ َأْن تقولوا ما ال

  .}َتْتُلوَن الكتاَب أفال تعقلون

ً ُحيتذى  ،والداعي إىل اهللاّ يعترب ممثًال عن لسان رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ومثاال

التخيل عن كل رذيلة ولو فليلتزم حسن االستقامة والتحيل بكل فضيلة و ،به وُيتأسى به

كمضغ القات ورشب السيجار  ،كانت عادة من العادات املستحسنة عند بعض الناس

وعليه أن يستعيض عن هذه العادات بام يرشفه  ،والرتدد عىل أماكن الّلهو والرتفيه املشبوهة

 والعاقل طبيب نفسه. ،ويرشف الدعوة التي حيملها للناس

من حصافة الداعي حسن الترصف عند  باألسلوب املناسب: نرش الدعوة إىل اهللاّ) ١٧(

فإذا كانت هناك مناسبة إسالمية كاهلجرة أو  ،اإلبالغ وحسن االختيار للمواضيع املطروقة

وإذا حرض مناسبة  ،اإلرساء واملعراج أو غريها َطَرَق ذلك املوضوع وأخذه من كل جوانبه

فيتطرق إىل سنة الزواج يف  ،يناسبه املقامفرح كالزواج مثًال جيب عليه أن يتحدث بام 

وما هلام من الثواب اجلزيل يف  ،اإلسالم وما يلزم الزوجني من بناء احلياة األرسية الصاحلة

 .إلخ..ووجوب التآلف والعرشة باملعروف ،إكامل شطر الدين

وإذا حرض مناسبة موت جيعل موضوع كلمته التعزية ألهل املصاب مع كامل اللطف 

وأخلفه اهللاّ  ،مثل قوله: أعظم اهللاّ أجركم وأحسن عزاءكم وغفر مليتكم ،سن العبارةوح



 
١١ 

وحيثهم عىل الصرب  ،عليكم باخللف الصالح وتغمده بواسع رمحته وأسكنه فردوس جنته

 ،وما أعد اهللاّ للصابرين عىل املصيبة وما أوعد به احلامدين يف البأساء والرضاء ،واحلمد

وال نياحة  ،فال حزن أكثر من ثالثة أيام إال عىل الزوج ،لرشع يف األحزانويذكرهم بأدب ا

وحيسن أن يلخص مجلة من  ،فإهنا من أعامل اجلاهلية ،وال لطم خدود وال شق جيوب

 األحاديث الواردة يف ذلك.

جيب عىل الداعي أن يعلم أن الكرم يف كل حكمة الداعي بني اإلبالغ والسكوت: ) ١٨(

ففي بعض املواقع يكون السكوت أبلغ أثرًا  ،غري مناسب كام أن السكوت كذلكموطن أمر 

ومن نال من  ،ويف مواطن أخرى يكون الكالم أجدى وأنفع من السكوت ،من الكالم

ويف هذا الصدد يلزم الراعي أن يستخري اهللاّ تعاىل يف  ،احلكمة نصيبًا ُأهلم ُحْسَن الترصف

 مواطن األضداد وأهل العناد. وإذا تكلم فعليه أن ال وخاصة يف ،حال كالمه وسكوته

فإن االنفعال قد جيعل الدعوة  ،ينفعل أو يغضب غضبًا خيرجه عن حد التحكم يف العبارات

تثمر بنتائج عكسية. وفشل الداعي يف دعوته يرجع غالبًا إىل االنفعاالت أو إىل عدم اإلعداد 

ديث إىل بعض املسائل واملواضيع التي ال جييد أو لتعرضه عند احل ،املسبق ملوضوع دعوته

 احلديث عنها، أو لرغبته يف إثارة اآلخرين واستفزازهم.

إذا دخل الداعي إىل مدينة أو قرية أو مسجد أو بيت أو زار مدرسة معرفة احلق ألهله: ) ١٩(

إذا أذن له و ،فال يتكلم إال بإذن ،أو معهدًا أو أي موقع آخر فعليه أن يعرف حقوق اآلخرين

وإذا ما منع عن الكالم فعليه أن يقبل ذلك هبدوء  ،فليحسن الثناء عىل احلارضين واآلذنني له

فإن قبلوا وإال فليحسن الترصف يف اخلروج والوداع دون إثارة  ،ويكرر عليهم الطلب

وال يرتك السالم عليهم مع اللطف عند  ،وال خيرُج وقَت الصالة .شغب أو منازعة

ً  ،اف وإن َجَفوهاالنرص وليعلم كل داٍع أن ما فاته اليوم بسوء ترصفهم معه سيصل إليه غدا

 مع حسن الترصف وسالمة القلب.

وهذا  ،من أهم رشوط الداعي سعة االطالع وشمول رؤيته العلميةثقافة الداعي إىل اهللاّ: ) ٢٠(

 ،النفس يف تلخيص املواضيعال يتأتى إال بكثرة املطالعة وسامع خطب وحمارضات العلامء وإجهاد 



 
١٢ 

كام أن من آثار سعة الثقافة معرفة أحوال الناس عىل اختالف مشارهبم وآرائهم  ،وحسن إعدادها

فبمعرفة هذه األحوال يستطيع  ،واختالف مواقع جتمعاهتم وجمالسهم ،ورغباهتم وهواياهتم

بام يناسب عقوهلم  الداعي املخلص أن يقتنص هذه الظواهر فيوصل إىل اجلميع دعوة احلق

َْلِق إىل اهللاّ أنفعهم لعياله  ((فقد ورد يف احلديث:  ،وأحواهلم   .))أحبُّ اخل



 
١٣ 

 مواقع نرش الدعوة إىل اهللاّ يف املرحلة املعارصة

 ،املساجد من أهم املواقع التي جيب أن يغشاها الداعي لطرح مواضيعه بيوت اهللاّ:) ١(

املواطن األصلية للدعوة، وفيها من أسباب السكينة واجتامع القلوب ما ال يوجد يف وهي 

 غريها.

وكانت وظيفتها  ،وقد عرفها العامل اإلسالمي قديامً  :األربطة ودور العلم والتعليم) ٢(

 ،ومنها خترج العلامء والصلحاء ،تعليم الناس ونرش الدعوة إىل اهللاّ وإيواء الفقراء واملساكني

ومتتاز الدعوة إىل اهللاّ يف هذه املواطن بإمكانية صب املعارف السلوكية والرتبوية واملهارات 

ألن مناهجها ال ترضخ للتقنني واالنتقاء كام هو يف املناهج  ؛املعرفية بتدرج ورسوخ

 وأما املدارس واملعاهد واجلامعات فنرش الدعوة إىل اهللاّ يلزم الداعي فيها أن يكون ،الرسمية

ألهنا يف الغالب مرتع األفكار املتناقضة واآلراء  ؛عىل غاية من التيقظ واحلذر والوعي

 ،وهي تربٌة خصبٌة للنَِّحل والتكتالت والتيارات؛ لغياب الصيغة الرتبوية العليا ،املتباينة

 إال الداعي املتمرس املتمكن فال بأس أن ،وحيسن فيها نرش الدعوة الفردية من غالب الدعاة

يدعو إىل اهللاّ يف عموم جيل هذه املؤسسات برشط أن يمسك بزمام التأثري والسيطرة التامة 

 عىل نفسيات املستمعني له دون شد أو إثارة.

وفيها جيب أن يتخذ الداعي أسلوبًا خيتلف عن  :املراكز الثقافية واألدبية واملنتديات) ٣(

لشباب امليال إىل العلوم العرصية احلديثة أسلوب املساجد، ألن رواد هذا املوقع غالبًا من ا

واخلائضني يف محأة الرصاع الفكري  ،واملولعني بالثقافة اجلديدة واملتأثرين بمدرسة اإلعالم

وهنا يلزم عىل الداعي أن يكون ملًام ببعض القضايا  ،بني احلضارة الغربية وحضارة اإلسالم

واألدب واملعلومات ليمكن له شق طريقه  الفكرية املعارصة ومطلعًا عىل نصيب من الثقافة

وغالب أساليب هذه املواقع هي الندوات واملحارضات  ،إىل قلوب املستمعني بلطف وثبات

ومن خالهلا يستطيع الداعي املتمكن من طرح قضية  ،واملناقشات الفردية أو اجلامعية

 ظريات.اإلسالم كمعادل قوي أمام ما يطرحه اآلخرون من اآلراء والنحل والن



 
١٤ 

وفيها يستطيع الداعي أن يربز مقدراته الفكرية وتأثريه  ،الرحالت اخلاصة والعامة) ٤(

بوضع رشيط  ،الروحي من خالل اإلمساك بطرف املناقشات الدائرة يف السيارة أو احلافلة

 ،أو باستغالل أي ظاهرة يف سلوك احلارضين مثل رشب الدخان ،دعوي يف مسجل السيارة

 أو هتدئة صوت األغاين بأسلوب لني ووضع البديل املناسب أو غري ذلك. ،اتأو مضغ الق

ومناسبة شهر  ،ومنها مناسبة عيد الفطر واألضحى ،املناسبات اإلسالمية العاملية) ٥(

ومناسبة اإلرساء  ،ومناسبة األشهر احلرم ،ومناسبة اهلجرة والعارش من حمرم ،رمضان

 ،واحلج ومناسباته ،ومناسبة نصف من شهر شعبان ،النبويومناسبة امليالد  ،واملعراج

 ومناسبة شهر صفر والتشاؤم فيه. 

وهذه املناسبات وأمثاهلا هلا أكرب األثر يف نرش الدعوة إىل اهللاّ بني األمة من خالل تعريف 

 الناس عىل أحداثها ووقائعها وبسط املأثور عنها دون إفراط وال تفريط.

وهي ما يقوم بعض املسلمني من إحياء لبعض األيام  ،تامعية اخلاصةاملناسبات االج) ٦(

أو اجتامعهم عىل حفل  ،واملأدب ،والعقيقة ،والليايل التي ترتبط بمناسبة خاصة كالزواج

فهي  ،أو قدوم مسافر، أو افتتاح مسجد أو مدرسة، أو غري ذلك من مشاريع اخلري ،خطوبة

 وإشعار األمة بمشاركة اإلسالم يف كل ما خيصهم من أمور موقع مالئم لنرش الدعوة إىل اهللاّ

 دينهم ودنياهم.

وهذه املناسبة خمصوصة بنمط معني من الناس يف املجتمع  ،الزيارات واحلوليات) ٧(

وبرغم الطعن فيها من بعض أهل العلم إال أهنا عند التمحيص وسيلة من  ،اإلسالمي

 أو شخصية معينة كان له دور يف احلياة وسائل التعريف اإلعالمي عىل حدث معني

االجتامعية أو الفكرية لدى املعتنني هبذه املناسبة، ومثل هذه املناسبات إذا ُهذبت من بعض 

 العادات القبيحة فسيكون هلا دور فعال يف نرش الدعوة إىل اهللاّ بني الناس.

  



 
١٥ 

 الوسائل احلديثة وأثرها يف الدعوة إىل اهللاّ

اهللاّ يف مرحلتنا املعارصة أن يستفيد من كافة الوسائل املتاحة لنرش يمكن للداعي إىل 

وليس يف اإلسالم قيٌد رشعيٌّ عىل الوسائل إذا ُوضعت  ،الدعوة إىل اهللاّ وإيصاهلا إىل الناس

 :يف موقعها السليم واستُخدمت برشوطها السلمية، ومنها

  .ومنها ينرش فقه اخلطب اجلمعية واملناسبات واألعياد ،منابر املساجد-١

  .املحارضات والندوات-٢

  .املجالت والصحف-٣

  .أجهزة البث املرئي-٤

  .أجهزة البث السمعي-٥

  .توزيع األرشطة املرئية والسمعية-٦

  .املكتبات العامة-٧

  .النرشات والكتيبات والرسائل-٨

  .الزيارات اخلاصة للمؤسسات-٩

  .الرياضية املنظمةاأللعاب - ١٠

  .الدورات التأهيلية- ١١

 اجللسات األسبوعية واألمسيات.- ١٢

  



 
١٦ 

 الداعي وفقه الواقع املعارص 

 :إن من مستجدات الدعوة إىل اهللاّ يف مرحلتنا اليوم معرفة ما ييل

  .االطالع الكامل عىل ما يدور من نشاط حمموم ضد اإلسالم-١

  .سياسة األعداء ضد اإلسالم منذ تسلطهم عىل العاملأن يفقه -٢

أن يبني للناس خطر سياسة الكفر والنفاق املتحالفة منذ عهد الغثاء ضد اإلسالم -٣

  .واملسلمني

 ،واالقتصاد ،تتبع الشواهد القائمة من آثار الكفر عىل حياة املسلمني يف السياسة-٤

  .م، والتسويقواإلعال ،والتعليم ،والرتبية ،واالجتامع

عىل الداعي أن يستعني باملطالعة عام كتبه الدارسون العلامء عن سياسة املسترشقني -٥

 واملستعمرين ووسائلهم ملسخ اإلسالم يف املسلمني.

ومطابقة العالمات عىل الواقع اإلسالمي  ،التفقه والدراسة الواعية لعالمات الساعة-٦

  .والعريب

عىل املراحل االستعامرية وأسباهبا وآثارها وما هتيأ هبا من ترويض للعقل االطالع -٧

املسلم واندراجه ضمن املعطف الغريب والتعرف عىل دور اليهود يف نسيج السياسة املعادية 

  .لإلسالم واملسلمني

  .تتبع الشواهد القرآنية والنبوية عن بروز مرحلة الغثاء وآثارها يف األمة-٨

واج اجلامعات اإلسالمية ذات الصبغة العدائية ضد أشباههم من دراسة بعض أف-٩

وكيفية املعاجلة  ،وما يستفيد العدو من هذه اهلجامت املدمرة للبنية الداخلية ،املسلمني

  .السديدة لتصحيح أخطاء األمة مع دحض شبهات السياسات الدخيلة عىل اإلسالم

ني مهام اختلفت آراؤهم وتنوعت نرش املحبة وإشاعة السالم بني املسلمني أمجع- ١٠

وإبراز قواسم اإلسالم املشرتكة اجلامعة ألشتات اجلميع يف مثل قوله صىل اهللاّ  ،مذاهبهم

 ،))أال أدلُّكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببُتم ؟ أفشوا السالم بينكم  ((عليه وآله وسلم: 



 
١٧ 

ا إىل معاين الوئام والتسامح والسالم يف اإلسالم ال يقف عند معنى التحية وحدها بل يتعداه

  .واالطمئنان

عدم إثارة اجلدل بني كافة اجلامعات والطوائف والعمل عىل أن يامرس اجلميع - ١١

شعائر اإلسالم باهلدوء والتؤدة واملحبة وتناول كافة املسائل عىل بساط النقاش الربيء 

 اهلادئ.

  



 
١٨ 

 نامذج من فقه الدعوة املعارصة دفاعًا عن اإلسالم 

بعد فشل احلروب الصليبية يف حتقيق بغيتها ضد اإلسالم عادوا لدراسة واقع األمة 

ومن خالل هذه الدراسات بدأوا تنفيذ خططهم املرسومة عىل  ،اإلسالمية دراسة واعية

 النحو التايل:

وكانت تركيا ممثلًة بالدولة العثامنية مركَز القرار  ،) القضاء عىل اخلالفة اإلسالمية١(

فمن النشوء إىل القوة والتوسع ثم  ،ودار اخلالفة قد مرت بأدوار خمتلفة ،مي يف العاملاإلسال

. ويف هذه )١(ثم إىل االضمحالل والزوال  ،إىل التوقف واجلمود ثم إىل التخلف والضعف

 واحلركة الصهيونية، ،الدول األوروبية الصليبية :املرحلة األخرية تظافرت القوى الثالثة

 ودعاة القومية العنرصية عىل إسقاط دول اخلالفة.

 ،واجلدير بالذكر أن اهنيار االمرباطورية العثامنية قد بدأ منذ هناية القرن التاسع عرش

وذلك بانفصال بعض الواليات عن الدولة بإبرام معاهدات مع بريطانيا وباستيالء سلطان 

 ،آل الرشيد املوالني للدولة الرتكية نجد عبد العزيز آل سعود عىل منطقة األحساء عاصمة

 ومنها بدأ يسعى إىل احتالل احلجاز وعسري.

واحتلت  ،ويف هذه املرحلة أيضًا متكنت بريطانيا من فرض محايتها عىل بعض بالد اخلليج

 م.١٨٣٩عدن عام 

وبادر رشيف مكة منذ اندالع احلرب العاملية الثانية إىل إجراء اتصاالت مع بريطانيا 

يل عن والئه لرتكيا لينضم العرب إىل احللفاء مقابل اعرتاف بريطانيا بعد احلرب للتخ

 باستقالل البلدان العربية اآلسيوية.

وما أن وضعت احلرب أوزارها حتى أظهر احللفاء كشف نواياهم فقامت بريطانيا مع 

عىل النحو فرنسا بوضع مرشوع تقسيم البالد العربية ما عدا اجلزيرة العربية وتم التقسيم 

 :التايل

                                                        
طبعة مؤسسة الرسالة. ٥ص ))مذكرات السلطان عبد الحمید  (() عن مقدمة ١(

  



 
١٩ 

 العراق وفلسطني ورشقي األردن. :حتت االنتداب الربيطاين - 

 سوريا ولبنان. :حتت االنتداب الفرنيس - 

 إقرار امللك عبد العزيز ملكًا عىل احلجاز ونجد وملحقاهتا. - 

 ومل يبق عىل والئه للحكم الرتكي سوى إمام اليمن.

ًا عىل العراق، وابنه الثاين عبد اهللاّ ملكًا عىل ولرتضية الرشيف حسني عني ابنه فيصل ملك

 رشقي األردن.

 

 ٢٦وأعلن عن قيام النظام اجلمهوري يوم  ،ويف تركيا ُأسقطت اخلالفة بانقالب عسكري

 ،وانتخب مصطفى كامل أتاتورك أول رئيس للجمهورية الرتكية ،م١٩٢٢من أكتوبر عام 

واشرتطت الدول  ،م١٩٢٤مارس  ٣الفة يوم وأعلن مصطفى أتاتورك رسميًا عن إلغاء اخل

 :االستعامرية عىل تركيا اجلمهورية العلامنية الرشوط التالية

 وطرد اخلليفة من تركيا ومصادرة أمواله. ،إلغاء اخلالفة اإلسالمية -١

 تتعهد تركيا العلامنية بإمخاد كل حركة يقوم هبا املسلمون إلعادة اخلالفة. -٢

 دولة تركيا العلامنية صلتها باإلسالم.تقطع  -٣

ختتار دولة تركيا العلامنية لنفسها دستورًا مدنيًا بديًال عن دستورها املستمد من أحكام  -٤

 اإلسالم.

 

وأعلن متحدث  ،وبعد إعالن هذه القرارات اعرتفت الدول الغربية برتكيا العلامنية

قائمة بعد اليوم ألننا قضينا عىل قوهتا املتمثلة  لقد قضينا عىل تركيا التي لن تقوم هلا :بلساهنم

 .واخلالفة ،يف أمرين: اإلسالم

 

 :) القضاء عىل القرآن وتأثريه٢(

ونقتلع اللسان العريب  ،جيب أن نزيل القرآن العريب من املسلمني :قال أحد زعامء الغرب



 
٢٠ 

 :هامن ،ولن يتأتى ذلك إال بأمور ،من ألسنة العرب حتى ننترص عليهم

وكتب يف هذا  ،(أ) فتح املدارس احلديثة وتذويب القرآن واللغة العربية وإضعاف العمل هبا

 .)٢(الصدد املبرش تكيل 

(ب) اشتغال اجليل املسلم بالعلوم النظرية ومسميات املعارف الفكرية وتعظيم الدراسات 

 العلمية وحتقري لغة القرآن وإمهاهلا.

ضارة أجهزهتا اإلبداعية يف متييع اإلنسان املسلم وجذب (ج) استغالل وسائل العلم واحل

 انتباهه إىل األفالم والصور املتحركة والساكنة وإطالق حرية النساء وغري ذلك.

إن  :كتب أحد املسترشقني ألعوانه ،) تدمري أخالق املسلمني وإطالق شهواهتم٣(

وبالتايل ال صلة  ،له باهللاّمهمتكم أن خترجوا املسلم عن اإلسالم ليصبح خملوقًا ال صلة 

تربطه باألخالق التي تعتمد عليها األمم يف حياهتا. وكتب زويمر:إن التبشري ضد اإلسالم 

 ،أما اهلدم فانتزاع املسلم من دينه ولو بدفعه إىل اإلحلاد ؛ومزية بناء ،مزية هدم ،حيمل ميزتان

 وأما البناء فتنصري املسلم أو عزله عن تأثري اإلسالم.

جيب أن يبقى العرب واملسلمون  :قال القس سيمون ،) القضاء عىل وحدة املسلمني٤(

 متفرقني ليبقوا بال قوة وال تأثري.

وذلك بالبحث عن املتناقضات الفكرية والعلمية يف  ،) تشكيك املسلمني يف الدين٥(

 املذاهب اإلسالمية وإهلاب الرصاع فيام بينهم.

وذلك بتشجيع الدراسات العلمية دون  ،يل العلوم الصناعية) إبعاد املسلمني عن حتص٦(

بحيث يصبح اإلنسان املسلم غري قادر عىل اإلنتاج  ،احلصول عىل كيفيات استثامرها

وهبذا ينتهي دوره القيادي يف  ،وإنام يبقى مستهلكًا للصناعات الغربية ،الصناعي والزراعي

 العامل.

                                                        
ألن كثیرًا  ،یجب أن نشجع على المدارس على النمط الغربي العلماني) كتب ھذا المبشر قائًال: ٢(

من المسلمین قد زعزع اعتقادھم باإلسالم والقرآن حینما درسوا الكتب المدرسیة بالغربیة 
اھـ. .وتعلموا اللغات األجنبیة

 



 
٢١ 

ويف هذا يقول املسترشق الربيطاين  ،عن ساحة التأثريإبعاد العقل اإلسالمي املؤثر ) ٧(

إذا وجد القائد املناسب الذي يتكلم الكالم املناسب عن اإلسالم  :م١٩٦٨مونتجمري عام 

فإن من املمكن هلذا الدين أن يظهر كأحد القوى السياسية العظمى يف العامل  ،فينبغي إسكاته

 مرة أخرى.

وذلك من خالل عزهلا عن التأثري الروحي  ،رافات) إفساد املرأة وإشاعة االنح٨(

وإدخال األجهزة املرئية  ،وتزيني التقليد للغرب بواسطة املجالت والصحف ،لإلسالم

واملناداة  ،وحتريك العواطف بالدعايات واملسلسالت واألغاين املاجنة ،املتنوعة إىل البيوت

ا مواقع األعامل واألندية واملسارح بشعارات احلرية واملساواة وحترير املرأة وإدخاهل

وشن احلمالت الدعائية املنظمة ضد احلجاب واحلشمة  ،واملالعب والتعليم املختلط

وجتنيد املؤسسات العلمية والطبية  ،وطمس معامل التأثري الديني املؤيد لذلك ،واآلداب

 واالقتصادية والسياسية لذلك.

وذلك بالسيطرة عىل كافة املوارد  ،وإشاعة القلق يف عواصمهجتويع العامل اإلسالمي ) ٩(

وهو أول أبواب سياسة  ،االقتصادية والسياسية واالجتامعية من خالل املد االستعامري

وذلك باستجالب األجيال من مواقع احلرف واألعامل الزراعية املحلية  ،التجويع املربمج

ثم اللعب  ،وإغرائهم باملرتبات والشهادات ،إىل الوظائف واألعامل اإلدارية والعسكرية

بالعملة املحلية والسيطرة عىل السوق والتحكم بأسعار البرتول واملعادن وإغراقه باملنتجات 

الغربية بأسعار رخيصة حتى يعتمد الكل عىل السوق ويضعف االنتاج املحيل واألعامل 

الغربية عن الوفاء بتغطية الديون  ويعجز الدخل القومي املقنن باألسعار ،الزراعية املحلية

 املرحلة عن األنظمة الغثائية.

ويعاين اليوم من أخطر  ،اهنار العامل اإلسالمي ،ومن خالل هذه السياسات االقتصادية

األزمات االقتصادية، وال يزال الغرب يطور من أسلوب هيمنته عىل اقتصاديات العامل 

 اإلسالمي بتنفيذه ملخططاته املدمرة.

  



 
٢٢ 

 هذه املشكلة.. فأين احلل ؟ 

إذا كان الداعي املعارص قد استشعر ثقل املسؤولية التي حيملها يف سبيل نرصة اإلسالم 

ً أن يسلم بالقضاء والقدر ،وإنقاذ املسلمني من الرشور واآلثام التي أحاطت به  ،فعليه أوال

ثم يعمل جاهدًا عىل النحو وأن األمر هللاّ من قبل ومن بعد،  ،وأن اخلري والرش كله من اهللاّ

 :التايل

اإلطالع الكامل عىل نبوءات الرسول األكرم صىل اهللاّ عليه وآله وسلم عن عالمات -١

ومن خالل قراءة املؤلفات العادلة التي حرصت عىل كشف احلقائق وربط العالمة  ،الساعة

وليحذر من كتب الدجاجلة الذين هيونون من االهتامم بذلك ويتحدثون عن ،بالواقع

 العالمة بأسلوب الرتابة والقراءة النصية املجردة.

النظر املتأين يف مؤلفات الفكر اليهودي والصليبي واالسترشاق الذين وضعوا -٢

ي وحمارصة سموم خططهم منذ عهد الثورة الصناعية وما قبلها للسيطرة عىل العامل  اإلسالم

 اإلسالم.

تتبع مراحل التحوالت التي طرأت عىل العامل اإلسالمي بعد سقوط دولة اخلالفة -٣

 وربطها املبارش بسياسة االستعامر يف االقتصاد والرتبية والتعليم وغريذلك.

التأمل يف نشوء بعض الفئات السياسية واجلامعات الدينية يف الوطن اإلسالمي -٤

ايا املتناقضات الدينية والرصاع الداخيل مقابل سكوهتا عن سياسة وانشغاهلا بقض ،والعريب

 االستعامر واالستهتار واالستثامر والتطبيع والتجويع.

النظر يف أسباب الضعف املذهبي والصويف وما طرأ عىل الثقافة اإلسالمية من عزل -٥

الفاضح إىل الرتدي  ،فكري متدرج بني ثوابت املذاهب والتصوف السليم وحب آل البيت

يف حماربة هذه الثوابت وإشاعة متناقضاهتا املحضونة يف ظل اهليمنة االستعامرية 

 واالستثامرية.

النظر يف التحالفات والتكتالت العرصية بني الدول اإلسالمية والعربية والعامل -٦



 
٢٣ 

وحتويل  ،الصليبي وما يربز من مصالح مشرتكة لتمييع القضايا اإلسالمية العاملية واملحلية

وإشاعة القلق واخلوف من كل منظور إسالمي  ،إلسالم إىل إرهاب واغتصاب ودماءا

 ومعاجلة دينية لتصحيح أخطاء املراحل االستعامرية.

دراسة شعار الصحوة املعلن رسميًا من إحدى عواصم الدول األوروبية عشية -٧

من اإلسالمي وفتح باب االنتقام املعلن  ،سحب البساط من حتت أقدام الشيوعية العاملية

ورضب املسلمني  ،واقتالع جذور اإلنسان املسلم ولو كان غثائياً  ،واملنتسبني إليه يف أوروبا

يف العامل اإلسالمي بعضهم ببعض من خالل تشجيع الفئات املتناحرة ومتويلها وحراستها 

االعتقادي  بام يلهب الواقع املحيل بالرصاع ،حتت مبدأ الديمقراطية والتعددية وحرية التعبري

 والنزاع القبيل والفئوي.

 



 
٢٤ 

 مفاهيم دعوية معارصة

 ))من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد  (( :قوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم-١

املواقف األخالقية عند فساد مفاهيم السنة عند إشارة منه صىل اهللاّ عليه وآله وسلم إىل سنة 

وسنة املواقف هي ما جسده رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله وسلم من األفعال  ،اخللف

بحسب امرءٍ من الرش  ،املسلم أخو املسلم ،واملواقف الدالة عىل عظم عالقة املسلم باملسلم

 أن حيقر أخاه املسلم.

وا عليها بالنواجذ  ،ء الراشدين املهديني من بعديعليكم بسنتي وسنة اخللفا ((-٢ َعضُّ

((،  ً وسنته وسنة خلفائه هي مواقفه ومواقف من ورثه صىل اهللاّ عليه وآله وسلم حكًام وعدال

ً عند األزمات من حسن الترصف واحلكمة والثبات  ،والراشدين بمعنى الرشد ،أو حاال

 لتوفيق.واملهديني من اهلداية وا ،وهو متام العقل

اإلسالم  :شاهدها حديث جربيل ،أركان الدين وثوابته أربعة وليست ثالثة فقط-٣

أتاكم (( :بدليل قوله صىل اهللاّ عليه وآله وسلم ،واإليامن واإلحسان وعالمات الساعة

  .))يعلمكم دينكم 

يم عىل وبفقه عالمات الساعة يتميز اخللط يف فهم اإلسالم واخلبط يف معنى اإليامن والتعت

 مرتبة اإلحسان.

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم  ،يا معرش الشباب((-٤

وليس املعنى  ،. املقصود بالصوم إمساك اجلوارح عن كل أسباب االنفالت))فإنه له ِوجاء

 يقف عند اإلمساك عن الطعام والرشاب والنكاح فقط.

  



 
٢٥ 

 اخلامتة
  

 إىل اهللاّ..أهيا املسلم الداعي 

وإياك  ،إن مسؤولية الدعوة إىل اهللاّ رسالة رشيفة فأحسن محلها وإبالغها إىل اآلخرين

وبمقدار احرتامك هلذه املسؤولية  ،ونمرودية العقول وفرعونية النفوس وعنرتية املواقف

وحييي العمل  ،فإنك تصبغ واقع الدعوة منظورًا جديدًا يبث األمل يف النفوس احلائرة

 الح يف اجلوارح الفاترة.الص

 

 ...يوم الفرج العام ،وتصنع لليوم املوعود

 آمني.. ،وفقك اهللاّ إىل كل خري وإيانا  

 

 املؤلف..



 
٢٦ 

 الفهرس

 ٢ املطلع القرآين..

 ٢ شاهد احلال..

 ٣ املقدمة

 ٤ ملاذا االهتامم بالدعوة إىل اهللاّ ؟

 ٦ مسؤولية الداعي

 ٧ رشوط الداعي الذاتية

 ١٣ مواقع نرش الدعوة إىل اهللاّ يف املرحلة املعارصة

 ١٥ الوسائل احلديثة وأثرها يف الدعوة إىل اهللاّ 

 ١٦ الداعي وفقه الواقع املعارص

 ٣٣ نامذج من فقه الدعوة املعارصة دفاعًا عن اإلسالم

 ٤٣ املشكلة.. فأين احلل ؟هذه 

 ٤٧ مفاهيم دعوية معارصة

 ٤٩ اخلامتة
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